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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 3 DE DESEMBRE DEL 2011

BANYOLES

Xerrada i taller
sobre el “consum
conscient”
Els “indignats” de Banyoles
han organitzat per aquest
vespre (19 h, centre cívic de
Banyoles) una xerrada i taller
sobre el Consum conscient,
que oferirà l’educador ambiental i escriptor gallec Toni
Lodeiro, autor de Consumir
menos, vivir mejor. La sessió,
oberta a tothom, forma part
de les activitats que es van
proposant en les assemblees
del col·lectiu d’“indignats”que
regularment tenen lloc a Banyoles. ■ R.E.

BANYOLES

Dia Internacional
del Discapacitat,
al Pla de l’Estany
La commemoració al Pla de
l’Estany del Dia Internacional
de les persones amb discapacitat tindrà lloc aquest migdia
a la plaça Major de Banyoles.
L’acte central serà la lectura
del manifest, que es completarà amb el repartiment i llençament de globus que representen diversos desitjos. La
jornada l’organitzen Mas Casadevall, Mifas, Fundació Estany, Sòpuls, Coiet i el Consorci de Benestar Social del
Pla de l’Estany. ■ R.E.

POLÍTICA

El tema dels desnonaments
a Banyoles s’enverina més
a ICV acusa CiU de fer demagògia en el debat sobre la moció dels perjudicats per les hipoteques

i retreu a l’equip de govern que no fes aportacions al text
Ramon Estéban
BANYOLES

El regidor d’ICV a l’Ajuntament de Banyoles, Joan
Luengo, ha acusat l’equip
de govern (de CiU i el regidor no adscrit Jordi Bosch
Barraca) de fer servir demagògia quan, en el debat
de la moció per donar suport als desnonats –i en
posterior declaracions de
l’alcalde a El Punt Avui–,
van esmentar els propietaris de pisos com a persones que també es veuen
perjudicades quan algú no
pot pagar. “És un exemple
que no està dins la moció,
ja que el que es planteja és
un problema entre banc i
client, mai entre dues persones físiques”, va pun-

El regidor d’ICV, el primer per la dreta, en la sessió en què va prendre possessió del càrrec ■ R.E.

tualitzar ahir el regidor
ecosocialista. També va
voler aclarir, entre altres
punts, que la proposta de
reunir els directors de
bancs no estava encami-

nada a esbrinar qui pot tenir problemes amb la hipoteca, “sinó quants i en
quin punt estan, per cercar una solució consensuada”. CiU havia dit so-

bre això que representava
una vulneració del dret de
la intimitat. “És lamentable –va continuar Luengo– que una moció presentada el dia 21 de novem-

bre, una setmana abans
del ple, i que es va enviar a
tots els grups municipals
dient que estàvem disposats a negociar-la, només
rebés aportacions de la
CUP i Junts per Banyoles.”
La moció, debatuda en
el ple de dilluns, la van presentar conjuntament la
CUP i ICV. Cadascun
d’aquests grups havia preparat una moció pel seu
compte, però abans de la
sessió van pactar un text
únic. A més dels regidors
d’aquests dos grups, hi
van donar suport els representants de Junts per
Banyoles. La moció no va
prosperar per l’oposició de
l’equip de govern, que té la
majoria absoluta. ■

BANYOLES

Homologuen dues
aules de Cal Drac
per fer formació

118280-980219w

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha homologat
dues de les aules de l’espai
polivalent de Cal Drac, de Banyoles, per fer-hi cursos de
formació ocupacional. En
aquest espai es faran les classes de les especialitats formatives que s’impartiran
aquest nou curs, les quals encara no s’han concretat.
L’Ajuntament ha sol·licitat
quatre especialitats relacionades amb la gestió i administració d’empreses. ■ R.E.

BANYOLES

L’Ajuntament de Banyoles,
Imserso i Fundació ONCE han
signat un conveni per finançar
la supressió de barreres arquitectòniques al passeig
Constans. S’hi condicionaran
els passos de vianants, baixant-ne la vorera i aplicant-hi
un paviment tàctil per als invidents. El projecte s’executarà
al llarg de l’any que ve amb un
pressupost de 76.000 euros,
la meitat dels quals els posarà
el consistori. ■ R.E.
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Conveni per
suprimir barreres
arquitectòniques
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